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अधिकारिक मतपत्र
वार्षिक नगि ननवाषिचन

BURLINGTON, VERMONT
माचषि 1, 2022

नगि काउन्सिलिका लानग
दईु वर्षे कार्यकाल

एकभनदा बढीलाई मतदान नगनु्यहोस्

नवद्ालय आयुक्त  
(कममस्नि) का लानग

दईु वर्षे कार्यकाल
एकभनदा बढीलाई मतदान नगनु्यहोस्

ननवाषिचन ननिीक्षकका  
लानग

तीन वर्षे कार्यकाल
एकभनदा बढीलाई मतदान नगनु्यहोस्

मतपत्रको दुवैतरषि  मतदान गनुषिहोसि्

मतदाताहरूका लानग ननददेशनहरू
1. अण्ाकारमा चिनह लगाउन कालो कलम वा चससाकलमको प्ररोग गनु्यहोस्। 
2. मतपत्रमा नामाच्कत गररएको व्यचतिलाई मतदान गन्य, उति व्यचतिको नामको दाराँतर्य  रहकेो अण्ाकारमा चिनह लगाउनुहोस्।
3. मतपत्रमा नाम नामाच्कत नगररएको व्यचतिलाई मतदान गन्य, उपलब्ध गराइएको खाली ठाउँमा उहाँको नाम लेख्ुहोस् वा राख्ुहोस् र 
नामाच्कत उममेदवारको नाम लेख्े लाइनको दाराँतर्य  रहकेो अण्ाकारमा चिनह लगाउनुहोस्। 
4. एउटा कारा्यलरका लाचग “# भनदा बढीलाई मतदान नगनु्यहोस्” भनदा बढी उममेदवारलाई मतदान नगनु्यहोस्।
5. रदद तपाईंले मतपत्रमा कुन ैत्रुरट गनु्यभरो, मतपत्र चरात्ुभरो वा चवकृत गनु्यभरो भने तरसलाई चनवा्यिन कारा्यलरमा दरता्य गरेर अकको मतपत्र 
चलनुहोस्। नमेटाउनुहोस्।

वार्ड 7

(नामाङ्कित उमममेदवारकिो नाम लमेख्मे)

(नामाङ्कित उमममेदवारकिो नाम लमेख्मे)

(नामाङ्कित उमममेदवारकिो नाम लमेख्मे)

सवतन्त्र

सवतन्त्र

लोकिताङन्त्रकि लोकितन्त्रवादी

प्रगङतशील

SAMPLE
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छ

छैन

प्रश्नहरू 

1. आर्षिक व्षि 2023 का लानग नवद्ालय बजेटको सववीकृनत

“के सककू ल च्चसरिकटका मतदाताहरूले सककू ल बो््यलाई $98,232,381 खि्य गन्य सवीकृत ददने छ, जुन रकम सककू ल बो््यले आगामी आर््यक 
वर््यका लाचग आवशरक पनषे रकमको रूपमा चन्धा्यररत गरेको छ?

रदद रो प्रसताचवत बजेट सवीकृत भएमा प्रतरेक चवद्ा्थीको भागमा $19,310.56 शैचषिक खि्य हुने अनुमान गररएको छ। प्रतरेक चवद्ा्थीको 
भागमा परेको रो अनुमाचनत खि्य िालकू वर््यको खि्यभनदा 13.13% ले बढी छ। रस सतरमा खि्य गदा्य समपचतिको कर दर 6.98% (हालको 
अनुमान) ले घटन सकछ।”

छ

छैन

2. सिामा्य को्को कि दिमा प्रसतानवत वृद्धि

“सहर िाट्यरको ्धारा 99 का अनुसार सहरको अच्धकतम सामानर कर दर $0.2352 बाट $0.1952 घटेपचछ $0.04 ले बढने छ, जुन 
FY23 समग्र सहरको कर दरमा 5.5% को वृचधि हो?”

छ

छैन

3. पूँजवीगत परियोजनाहरूका लानग सिामा्य दानयतव ब््डहरू जािी गनने अधिकाि

“के चसटी काउचनसललाई रारर रिक र आपतकालीन सञ्ार प्रणालीको प्रचतस्ापन, सहरको सवाचमतवमा रहकेा दशवटा सुचव्धास्ल र 
सहरको नौ माइलको रुटपा्को मम्यत-समभार र सहरका सुचव्धास्ल र सेवाहरू जोगाउन, ्प मम्यत-समभारका लागतहरूबाट बचन 
र सामानर दाचरतव बन्धनको सट्ामा प्ररोग गन्य सदकने हालका अनुमानहरूभनदा अच्धक अनर पकूँजी कोर्हरू सुरचषित गन्यमा सहर सरल 
भएको अवस्ामा सहर र रसको पकूवा्य्धार सु्धार गन्य ्प परररोजनाहरू चनमा्यण गन्य अचभप्रेत भएका सबै जारी वा आगामी पकूँजीगत 
परररोजनाहरूका लाचग स्ानीर चमलदो कोर्को चवचनरोजनसचहत तर रचतमा मात्र सीचमत नभई सहरचभत्रका पकूँजी सु्धार, प्रचतस्ापन 
र मम्यत-समभार परररोजनाहरूको श्ृ्खला पकूरा गनषे उदे्शरले तेइस चमचलरन आठ सर हजार ्लर ($23,800,000) भनदा बढी नहुने 
गरी एक वा बढी श्ृ्खलामा सामानर दाचरतव बन् वा नोटहरू जारी गन्य अच्धकार ददइने छ, के प्रशासनले पुनः बाँ्राँ्का लाचग चसटी 
काउचनसलको सपष्ट सवीकृचत पाउँदा बाहके अनर लगानीहरूका लाचग बन्को रकम पुनः बाँ्राँ् गन्य नसके् अचतररति सत्यका सा् लक्रको 
रूपमा करदाता बितलाई प्रा्चमकता ददने छ?” 

छ

छैन

5. यौनकममीहरूलाई ननयममा बाँध्े नगि परि्द् अधिकािीलाई हटाउनका लानग प्रसतानवत चाटषििको परिवतषिन

“चसटी काउचनसलका गणना गररएका अच्धकारहरूबाट चनम्न कार्यको षिमता हटाउनका लाचग, के बरल्य्टन सहरको िाट्यर, 1949 को ऐन, 
स््खरा 298 मा संशोच्धत गररए अनुसार, रसको समपकूण्यता §48(7) लाई हटाएर ्प संशोच्धत गररने छ: 

(7) खराब प्रचतष्ा र अव्यवचस्त घरहरूलाई सीचमत गनषे र अबरो्ध गनषे र सामानर रौनकमथीहरू र तरसमा संलग्न व्यचतिहरूलाई दण् ददने।”

छ

छैन

4. ्डाउनटाउन TIF न्डस्सरिकटभित्र सिावषिजननक सिुिािहरूका लानग ऋण सिुिभक्षत गनषिका लानग सिहिलाई प्रसतुत गददै ऋण नतनषि सिक्ने  नवश्ासि 
ददलाउनु

“के चसटी काउचनसललाई चवशेर्गरी चनम्न कुरासचहत ्ाउनटाउन ट्ाकस इचनरिमेनट राइनाचनसङ (TIF) च्चसरिकटमा सेवा प्रदान गनषे 
परररोजनाहरूमा श्ेर रहकेो एक वा बढी साव्यजचनक सु्धारहरू र समबचन्धत लागतहरूको चवतिपोर्ण उदे्शरका लाचग ऋण सुरचषित गन्य वा 
प्रतरषि भुतिानीहरू गन्य सरहको पकूण्य चवश्ास र श्ेरका लाचग प्रचतज्ा गन्य अच्धकार ददइने छ:  

(a) मुखय सि्डकको दृशयका सतिवृद्धिहरू: स्क दशृर, आँ्धीको पानी, उपरोचगता, लाइटको व्यवस्ा, रातारातको सतरवृचधिसचहत र 
हालको साउ् रुचनरन र साउ् चवनोसककी एचभनरकू बीिको बलकमा रहकेो कलेज चसरिटबाट मेन चसरिटसममको मधर-बलक पार गनषे 
स्ानबाट त्ाकच्त “रवीन सीवर” को चहससाको स्ानानतरण वा अनर्ा सतरवृचधिसचहत सबै िौराहालाई समावेश गनषे साउ् 
रुचनरन चसरिट र बरारिी चसरिट बीिको छवटा बलकका लाचग; 

(b) सिमबन्ित लागतहरू: बाचहरी चबरेिता, परामश्यदातलाई भुतिान गररएका लागतहरू र समबचन्धत चवचभन्न शुलकहरू र TIF 
च्चसरिकटसँग समबचन्धत अनर खि्यहरूका सा्ै चशषिा वृचधि करहरूबाट नभएर नगरपाचलकबाट भुतिान गररने र कानकूनबमोचजम 
प्रचतपकूरत्य गररने हदसमम च्चसरिकटको चसज्यना वा प्रशासनसँग समबचन्धत चवभाग वा कम्यिारीका कारण लागेका लागतहरू जसता 
प्रतरषि नगरपाचलका खि्यहरूसचहत ्ाउनटाउन TIF च्चसरिकटको चसज्यना, कारा्यनवरन र प्रशासनका लाचग सहरले व्यहोनु्य पनषे TIF 
रोगर समबचन्धत लागतहरूको भुतिानी वा प्रचतपकूरत्य;

कुल मकूल रकममा $25,920,000 भनदा बढी हुनुहुदँनै (रसतो भरो भने ्ाउनटाउन TIF च्चसरिकटको चसज्यना भएदचेख सवीकृत कुल 
्ाउनटाउन TIF च्चसरिकट ऋण $35,920,000 हुने छ, जसमधरे $10,000,000 पचहले मतदाताहरूद्ारा अच्धकृत गररएको च्रो र 
सवीकृत गररएको तर अझै नचलइएको $4,580,000 सँग गरेर $5,420,000 पचहले चलइएको च्रो) र तरसतो उदे्शरका लाचग बन्, नोटहरू 
जारी गर्रो वा इनटररन् ऋणहरूको कारोबार गर्रो र समबचन्धत लागतहरूका लाचग $1,470,000 समम खि्य गर्रो भने तरसतो ऋण वा 
सु्धारका प्रतरषि लागतहरूको भुतिानीका लाचग ्ाउनटाउन TIF च्चसरिकटका समपचतिहरूबाट कर वृचधिको च्धतो राचखने छ र चवचनरोजन 
गररने छ भन्ने बुझाइका सा्; र सहरले ्ाउनटाउन TIF च्चसरिकटका चवतिीर दाचरतव पकूरा गन्यका लाचग सबै नगरपाचलका वृचधिको 100% 
मधरे 75% को वै्धाचनक नरकूनतम आवशरकताभनदा बढी प्ररोग गन्य सकछ भन्ने ्प बुझाइका सा् मतदाताहरूद्ारा अच्धकृत कुल समबचन्धत 
लागतहरू $1,848,000 हुने छ?”

मतदाताहरूका लानग ननददेशनहरू
1. तलका कुनै पचन प्रश्नको पषिमा मतदान गन्यका लाचग “छ” भन्ने अण्ाकारमा चिनह लगाउनुहोस्।
2. तलका कुनै पचन प्रश्नको चवपषिमा मतदान गन्यका लाचग “छैन” भन्ने अण्ाकारमा चिनह लगाउनुहोस्।
3. मतदान गन्यका लाचग अण्ाकारमा रसरी चिनह लगाउनुहोस्: 
4. रदद तपाईंले मतपत्रमा कुन ैत्रुरट गनु्यभरो, मतपत्र चरात्ुभरो वा चवकृत गनु्यभरो भने तरसलाई चनवा्यिन कारा्यलरमा दरता्य गरेर अकको 

मतपत्र चलनुहोस्। नमेटाउनुहोस्।

मतपत्रको दुवैतरषि  मतदान गनुषिहोसि्

SAMPLE




